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ASI - CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA 
AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE 

Delodajalci se bodo po napovedih že v
naslednjih petih letih srečali s po ma
njkanjem delovno aktivnega prebivalstva 
zaradi negativnih demografskih trendov in 
nizke stopnje delovne aktivnosti starejših. 
Z gospodarskega, socialnega in družbene
ga vidika so potrebne pravočasne prilago
ditve.

Projekt ASI izvaja Javni štipendijski,  
ra z vojni, invalidski in preživninski sklad  
Republike Slovenije. Poteka na območju 
celotne Slovenije in sicer od marca 2017 
do oktobra 2022. Zanj so predvidena sre
dstva v višini 29,9 milijonov evrov.

NAMEN PROJEKTA 
Opolnomočiti delo dajalce za učinkovi
to upravljanje s starejšimi zaposlenimi, 
nuditi podporo podjetjem pri upravlja
nju starejših kadrov, spodbuditi krepitev 
kompetenc in delovne aktivnosti stare
jših zaposlenih ter prispevati k izboljšan
ju položaja starejših zaposlenih na trgu 
dela.

PROJEKT JE NAMENJEN
Vodstvenemu kadru, kadrovikom, social
nim partnerjem, predvsem pa starejšim 
zaposlenim nad 45 let.

SPREMLJAJTE, PRIJAVITE SE, 
SODELUJTE...

V okviru projekta bomo izvajali naslednje 
aktivnosti:

Javni razpis za dvoletne projekte razvoja 
strategij in ukrepov za učinkovito upra
vljanje starejših zaposlenih ter krepitev 
njihovih kompetenc  
I 2017, 2019, 2020

Javni razpis za 1,5 letne pilotne projekte 
razvoja in/ali uvedbe inovativnih rešitev 
ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in 
učinkovitosti starejših zaposlenih  
I 2017, 2020

Usposabljanja za vodstvene kadre, kadro
vike in zaposlene ter dogodke, informi
ranja, mreženja in ozaveščanja  
I 2017  2022

Katalog ukrepov za aktivno in učinkovito 
upravljanje starejših zaposlenih (ukrepi, 
orodja, dobre prakse)  
I 2017

Priznanje “Starejšim prijazno podjetje”  
I 2017  2022

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

VEČ INFORMACIJ

 01 43 41 567 / 01 43 41 559

Dunajska 22, Ljubljana

asi@skladkadri.si 

 www.skladkadri.si

Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije
Irena Kuntarič Hribar,
direktorica

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Dnevnik, d. d. 
Miran Lesjak,
odgovorni urednik 
časnika Dnevnik

Kategorija: VELIKA PODJETJA

INTEREUROPA d.d.

Priznanje

 Učimo se sodelovati.  Rastemo, ker vključujemo. Povezujemo in dvigujemo. V tem, kar počnemo, smo najboljši.                                                                 

              V Ljubljani, 26. marca 2020

Zlata nit 2019

Zlata nit 2019

Zlata nit 2019

Zlata nit 2019

Zlata nit 2019

SPP
Z LETI ŠE VEDNO ZAVZETI


